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Declaração de ciência do regulamento 

 

“Declaramos, para os devidos fins, que: 

i) Estamos cientes e de acordo com as condições do Regulamento do Prêmio 

de Mérito Ambiental. 

ii) A empresa está cumprindo as exigências de normas, padrões e legislação 

ambiental vigentes”. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Engenheiro Agrônomo / Coordenador dos Programas Ambientais 

 

 

 

Ourinhos, 27 fevereiro 2013 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

Usina São Luiz S/A     
 

Fazenda Santa Maria s/n. –  C. P. 158 – Fone: (14) 3302-2000 – Fax: (14) 3302-2020 – Cep.: 19900-970  –  Ourinhos – SP 
e-mail: usl@usinasaoluiz.com.br 

Inscrição Estadual: 495.000.790.117                                                                                  CNPJ: 53.408.860/0001-25
 

 

 

 
 

Bazar Ecológico e Bazar Itinerante 
Descrição do projeto 

O Projeto BAZAR ECOLÓGICO teve início em 2009, fundamentado no Programa 3 

R’s – Reduzir / Reutilizar / Reciclar, que busca a prática através da arrecadação de 

materiais usados, doados pelos colaboradores (funcionários), tais como: Roupas, sapatos, 

brinquedos, adereços e utensílios em boas condições e no final de cada ano, realiza-se a 

troca dos produtos doados por materiais recicláveis que é a “nossa moeda de troca”, 

englobando uma ação socioambiental. 

Em dezembro de 2009, ocorreu o primeiro Bazar Ecológico com uma grande 

participação da comunidade interna. Em 2010, foram realizadas duas edições, sendo uma 

em junho e a outra em dezembro. Em 2011 e 2012 houve somente as edições do mês de 

dezembro de cada ano. 

Antes de descrever sobre o Projeto Bazar Ecológico e Bazar Itinerante, é importante 

frisar que a proposta principal foi à conscientização dos colaboradores da empresa, na 

separação de materiais recicláveis, contribuindo com ações ambientais, obtendo assim 

noções práticas do Programa 3R.  

O programa de coleta seletiva denominado “Projeto Lixo no Lixo”, teve início em 

setembro/2002, idealizado por um dos proprietários, coordenado por agrônomo, auxiliado 

por equipe composta de 42 membros denominados “Voluntários Ambientais” que estão 

distribuídos em vários setores da empresa e com formações acadêmicas diversificadas 

entre cursos técnicos, graduações superiores e especializações. 

O referido projeto de destinação correta dos resíduos gerados evoluiu para o 

Programa 3R em 2008 e até o mês de janeiro/2013, foram encaminhados à reciclagem 819 

toneladas de materiais (resíduos sólidos), entre eles, plásticos, papéis, papelões, vidros, 

baterias veiculares, pilhas, lixo eletrônico / informática e big bags adubo usado. 

Retornando a descrição do Bazar Ecológico, vale destacar que a troca de materiais 

recicláveis por produtos em bom estado de conservação, além da conscientização 

ambiental, traz melhorias para a área social da comunidade interna, pois através da 

reciclagem de resíduos provenientes do consumo humano, estamos melhorando a 
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qualidade de vida e acentuando importância dos valores para exercício da educação 

socioambiental. 

Todos os colaboradores têm um papel estratégico na difusão dessa 

responsabilidade, portanto investe-se em treinamentos internos / externos de formação dos 

voluntários ambientais e demais funcionários (colaboradores), pois trabalhar por uma vida 

saudável não depende somente de disponibilidade financeira e sim da formação do caráter 

social. 

Este programa é fundamentado em normas e procedimentos com metas 

estabelecidas para acompanhamento e avaliação de suas eficácias controladas pelo setor 

de Gestão da Qualidade da empresa. 

Os materiais recicláveis recolhidos através da arrecadação em coleta seletiva e nos 

bazares ecológicos têm seus recursos investidos na própria comunidade, através da 

manutenção do programa e em ações em datas comemorativas e eventos socioambientais, 

na aquisição de infraestruturas necessárias como reposição de lixeiras, bebedouros e outros 

bens. 

Como forma de divulgações constantes, através do site da empresa 

www.usinasaoluiz.com.br, há também o blog (portal eletrônico), onde divulga-se os 

informativos eletrônicos e também via e-mails e murais trazendo informações sobre projetos 

ambientais, execução dos bazares ecológicos e outras curiosidades.  

A empresa que trabalha voltada para a sustentabilidade pensa na geração do lucro 

para seus acionistas ao mesmo tempo protege o meio ambiente, melhorando a vida das 

pessoas que mantém interações. 

Quanto à formação desta equipe de Voluntários Ambientais, podemos destacar as 

participações em palestras / treinamentos internos e externos com temas variados e demais 

treinamentos focados em pontos direcionados ao Programa 3 R. 

O Projeto Bazar Ecológico que há a troca de recicláveis por produtos, sendo exemplo 

para outras empresas / instituições, com a finalidade focada em projetos socioambientais 

nas cidades circunvizinhas, pois é de conhecimento da equipe de Voluntários Ambientais, 

através da divulgação na imprensa local, que há projetos desenvolvidos na cidade de 

Ourinhos, através do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal juntamente com 

a cooperativa de coleta seletiva “Recicla Ourinhos”, que faz um trabalho semelhante em um 

bairros carentes, onde há uma horta comunitária e fazem a troca de hortaliças e verduras 
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por materiais recicláveis, auxiliando assim a coleta seletiva e a saúde e bem estar da 

comunidade local. 

Este projeto pode ser aplicado em outras empresas, porém terá que dispor de alguns 

pontos como fazer uma conscientização efetiva, treinamentos, palestras, ações 

socioambientais que geram maiores resultados. 

Atualmente observa-se um grande interesse das faculdades, escolas técnicas, 

colégios municipais, estaduais e particulares de ensino e demais instituições regionais quem 

vem visitar a USL (Usina São Luiz), em conhecer os programas ambientais da empresa, 

com objetivo de implantá-los nos seus estabelecimentos.  

No início de cada ano, é realizado uma reunião com todos os doadores do bazar que 

ocorreu no final do ano anterior, para um “fechamento” do ciclo e início da nova campanha 

de arrecadação de doações para o próximo evento. 

Nestas reuniões, os doadores recebem um objeto significativo referente ao projeto, 

que em algumas vezes foi uma sacola retornável da empresa com o slogan dos projetos, em 

agradecimento pelos gestos e colaboração neste programa, pois o mérito dos doadores é 

essa ação espontânea, sendo que a Equipe de Voluntários executa as funções de 

organização desse evento, toda a logística, porém “as peças fundamentais para que essa 

engrenagem continue a funcionar constantemente”, são os doadores. 

 Todos eles são convidados novamente a continuar esse belo gesto de doação para 

os próximos bazares. 

 Segue Tabela – Resumo Bazares Ecológico. 

ANO QUANTIDADE DE 
DOADORES 

ITENS DOADOS RECICLAVEIS 
ARRECADADOS - KG 

2009 36 990 502 

2010  42 1.200 514 

2011 58 2.000 1.360 

2012 57 1.630 2.360 

Observamos que as doações são realizadas pelos próprios funcionários, 

proprietários e instituições que tem acesso a empresa. 

Para a execução dos bazares ecológicos, ocorre uma sequência, que descreve-se 

abaixo: 

1. Durante o ano arrecadam-se as doações; 
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2. No mês que antecede o bazar, a equipe de voluntários ambientais, faz a seleção, 

classificação, consertos e etiquetação dos itens doados; 

3. Neste mesmo período intensifica-se a arrecadação de materiais recicláveis que é a 

moeda de troca; 

4. A coleta de recicláveis é realizada nas dependências da empresa onde existem 250 

residências; 

5. É marcado uma data do bazar e feito a divulgação no portal eletrônico da empresa, 

nos e-mails, murais e display dos restaurantes; 

6. No dia do evento, a entrada é controlada conforme a ordem de chegada,   

priorizando as crianças e posteriormente os adultos. 

7. Cada kg de materiais recicláveis vale 01 ponto. 

8. Os itens doados têm variação de pontuação entre 0,5 a 20 pontos, dependendo do 

produto. 

9. Cada participante tem o acesso a todos os materiais, que ficam dispostos no recinto 

(Clube Recreativo da empresa) e tem a oportunidade de escolher os produtos de seu 

interesse, de acordo com a quantidade de pontos que cada um conseguiu. 

10. No momento da saída, os voluntários ambientais fazem a conferência da pontuação 

e dos produtos adquiridos. 

Em função desta ação, ocorrem outras que trabalhamos dessa mesma forma com 

“moeda de troca”, por exemplo, no mês de outubro, ocorre uma festa para comemorar o dia 

das crianças na escola estadual com o nome de E.E. Orlando Quagliato (nome este do 

fundador da empresa), que esta nas dependências da empresa. Nesta data fazemos 

eventos com estes alunos, que participam de brincadeiras e para ter acesso a essas 

brincadeiras, eles tem que fazer uma troca, por exemplo 10 unidades de garrafas PET, as 

quais são utilizadas na fabricação de enfeites natalinos, usados na própria empresa. 

 Logotipo dos Programas Ambientais da empresa  
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O Programa Bazar Ecológico tem um logotipo e frase específica, estabelecida, segue: 
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“O que é velho para você é útil para mim”. 

Após a ocorrência de cada um dos bazares, observamos que restavam materiais, 

principalmente sapatos, roupas e livros, todos em bom estado. Como as fazendas do Grupo 

Empresarial Quagliato, são distribuídas em dimensões consideráveis e nem todas elas são 

próximo à sede da empresa, definimos após reunião da equipe, estender o bazar, 

principalmente às fazendas que tem um número considerável de funcionários residentes. 

São priorizadas as fazendas que realizam a coleta seletiva. Sendo assim, em 2011 iniciou-

se o BAZAR ECOLOGICO ITINERANTE, tendo o mesmo o objetivo da ação citada, porém 

são realizadas nas propriedades rurais da empresa facilitando acesso aos colaboradores 

residentes e reforçando a importância da coleta seletiva e reciclagem para o meio ambiente. 

Entre 2011 e 2012, já foram atendidas 05 fazendas: 

• 2011 – Fazenda Bela Vista (Município de Ourinhos), Fazenda Jamaica (Município de 

Santa Cruz do Rio Pardo) e Fazenda Harmonia (Município de Chavantes); 

• 2012 – Fazenda Paraíso (Município de Ourinhos) e Fazenda Palmeiras (município de 

Ipaussú).  

Observação – Todos os municípios localizados no estado de São Paulo. 

Com esta expansão do Bazar Ecológico, que neste novo formato tem o nome de 

Bazar Itinerante, os moradores das fazendas têm a oportunidade de conhecer como 

funciona o projeto e assim trocarem material reciclável por produtos para seu dia a dia e 

estar inserido na proposta ambiental da empresa. 

Destacamos abaixo outros benefícios, além da grande conscientização através de 

mobilização de toda a empresa:  

• Atendimento à Política de Gestão e Sustentabilidade da Empresa; 

• Redução dos materiais descartados no aterro controlado da empresa, devidamente 

licenciado para uso; 

• Visibilidade entre outras empresas; 

• Auxílio nos demais programas ambientais e de qualidade como: Programa de 

Controle Integrado de Pragas Domissanitárias (PCPI), Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes (CIPA), Programa de Segurança do Alimento (PSA), 5S em 

função da destinação correta dos resíduos sólidos. 
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CONCLUSÃO 
Com a grande adesão e receptividade ao projeto, fica demonstrado que desde a 

criação do programa, estamos a cada dia inovando sempre, através de sugestões dos 

próprios membros da equipe ou demais funcionários, pois precisamos sempre nos atualizar 

e estar preparados para novas inclusões no projeto. 

O projeto a cada dia passa pelo processo de melhoria contínua e tem projetos 

futuros para atender mais fazendas e melhorar o atendimento com inovações, pois após 

cada evento deste grupo, fazemos a avaliação dos pontos positivos, negativos e ainda 

coletamos sugestões para as próximas ações. 

A formação, a capacitação e a criatividade da equipe é uma característica constante 

na empresa em todas as área de abrangência do projeto. 

Apoiados pelos diretores e proprietários da empresa, com a motivação conquistada 

pela equipe de voluntários ambientais, conseguimos atingir o nosso objetivo e estamos 

sempre procurando a melhoria contínua dos projetos desenvolvidos e a cada ano, 

expandindo ainda mais as ações do Bazar Ecológico e Bazar Itinerante. 
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